
Heerlijk 
BUFFET

VOOR ELK BUDGET BIJ
EETCAFÉ DE HOEK

JOPPELAAN 5 • 7213 AA GORSSEL • TEL 0575 492263 • WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL

DRANKEN
Pils (Grolsch)  p/liter €  4,25
Limonade  p/liter €  3,95
Vruchtensappen  p/liter €  4,75
Wijnen p/fl es €  8,50
Binnenlands gedistilleerd  €  22,50 
Buitenlands gedistilleerd �   €  27,50
Vat Grolsch pils van 50 liter  € 195,00
 
DIVERSEN
Glaswerk p/stuk €  0,10
Koelkast    € 17,50
Statafel met rok  �  € 10,00
Tent 6x3 meter (inclusief opbouw)   € 75,00
Tap (verrijdbaar)  € 30,00

Prijzen inclusief btw exclusief bezorgen. Ook kunnen wij tafels en stoelen verzorgen, 
vraag vrijblijvend onze prijzen aan.

 

JARIG OF ‘N ANDER FEESTJE?
Een compleet en gezellig feest op maat! Bij Eetcafé De Hoek kun je 
terecht met groepen van 20 tot 150 personen. Dus wil je je verjaar-
dag, jubileum, reünie of ander gezellig feest eens een keer ergens 
anders vieren, dan ben je bij ons op het juiste adres. Vraag ons 
personeel naar alle mogelijkheden of kijk even op onze website 
www.eetcafe-dehoek.nl.

JOPPELAAN 5 • 7213 AA GORSSEL • TEL 0575 492263 • WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL

Vier je 
feestje bij
De Hoek



BUFFET KLEIN  € 8,75 p.p.

Warm & koud buffet met o.a. 
vleessalade • vissalade • satévlees • gehaktballetjes • 
stokbrood met kruidenboter • diverse sausjes

BUFFET DE HOEK € 18,25 p.p.

Warm & koud buffet met o.a. 
vleessalade • vissalade • satévlees • gebakken krieltjes •  
kleine stukjes schnitzel • haring op roggebrood • gevulde  
eitjes • aspergerolletjes • stokbrood met kruidenboter,  
gehaktballetjes • rauwkost • diverse sausjes

BUFFET DE LUXE € 23,95 p.p.

Warm & koud buffet met o.a. 
vleessalade • vissalade • satévlees • varkensmedaillons in 
champignonroomsaus • gebakken krieltjes • kleine stukjes 
schnitzel • haring op roggebrood • gevulde eitjes • asper-
gerolletjes • spareribs • paling en verse zalm • stokbrood 
met kruidenboter • rauwkost • diverse sausjes

BUFFET STAMPPOT € 15,95 p.p.

Oud Hollandse gezelligheid met o.a. 
boerenkool • zuurkool • hutspot • speklapjes • ribbetjes • 
rookworst • stoofvlees • augurken/zilveruitjes • jus

Extra te bestellen vanaf 20 personen: stamppot snijbonen, 
stamppot koolraap met salami en stamppot rucola met zalm.

BUFFET ITALIAANS € 19,25 p.p.

Mediteraanse lekkernijen met o.a. 
divers brood met tapenades en kruidenboter • verschillende 
kaasjes • lasagne bolognese • pasta’s met carbonara en 
bolognesesaus • pangafilet mediterraans • pastasalades • 
rauwkostsalades 

BARBECUE € 18,50 p.p.

Inclusief BBQ, borden en bestek met o.a. 
salade • varkenshaas op stok • diverse spiesjes • saté • 
speklapjes • karbonade • biefstuk • hamburger • divers 
brood met kruidenboter • diverse sausjes

BROODJES v.a. € 3,25 p.s.

Belegde broodjes met o.a. 
zalm • tonijn • filet Americain • rosbief • gezond 

BORRELHAPJES v.a. € 0,60 p.s.

Warme (€ 0,60) of koude borrelhapjes (€ 0,95)

Al onze buffetten zijn door ons met smaak en zorg samengesteld,  
maar andere mogelijkheden zijn uiteraard bespreekbaar. 

Onze buffetten zijn inclusief borden, bestek, rechauds, buffettafels en andere 
benodigheden. Natuurlijk bezorgen wij graag bij u thuis. 

Buffetten zijn exclusief bediening. Prijzen zijn inclusief BTW, 
prijswijziging onder voorbehoud.


